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Sportsdykkerens februar udgave 2017. 
 

Nye kurser 
NITROX-kursets teori-del er klar som e-læring til de første pilot-kurser.  

Efter endt teori-del online mødes elev og instruktør og gennemfører teoriprøven s 

amt gasanalyserne. 

Prissætningen er ved redaktionens afslutning ikke kendt. 

Rekreativt Trimix er nu frigivet af Bestyrelsen. 

Målgruppen er dykkere, som vil dykke dybere end 30 meter uden risiko for kvælstof-

forgiftning, samt uden tvungen deko stop. 

Der er tale om et kursus, hvor man dykker med trimix uden stage-flasker.  

Der dykkes med en trimix-blanding med mindst 21% oxygen og hvor N2 partial trykket 

maksimalt svarende til 25 meters dybde. 

I 2016 er de første 7-8 instruktører uddannet. Listen over alle tekniske instruktører findes 

på  www.sportsdykning.dk under Teknisk Udvalg – Uddannelse – Tekniske 

Sportsdykkeruddannelser. Er du interesseret, så kontakt en Instruktør fra listen og aftal 

nærmere. 

 

Kurser i 2017 
CMAS * Instruktørkursus (A1 kursus) 10.-12. februar 2017 

CMAS * Instruktørkursus (A2 kursus) 12.-14. april 2017 

CMAS ** Instruktørkursus (B1 kursus) 9.-11. juni 2017 

CMAS ** Instruktørkursus (B2 kursus) 18.-20. august 2017 

Snorkeldykkerlederkursus TBD *) 

Dykkerlederkursus TBD *) 

Crossover kursus Foråret 2017 *) 

CMAS * Snorkelinstruktørkursus (S1 - kursus) 21. januar 2017 

Juniortrænerkursus 1 4. februar 2017 

CMAS ** Snorkelinstruktørkursus (S2 - kursus) 21.-23. april 2017 

CMAS * Snorkelinstruktørkursus (S1 - kursus) 30. september 2017 

Instruktørseminar 2017 11. november 2017 

*) dato bestemmes, når der er nok interesserede 

Se kursuskalenderen på www.sportsdykning.dk for flere detaljer. 

 

Modulopbygget struktur for tre-stjernet CMAS sportsdykker  
Den 3-stjernede CMAS sportsdykkeruddannelse kan nu bygges op omkring en række 

moduler, som kan tages som separate kurser. Når alle moduler er bestået kan eleven 

modtage sit CMAS P3 sportsdykkercertifikat. Det drejer sig om følgende moduler: 

 DSF’s Dykkerlederkursus  

 Speedbådscertifikat 

 CMAS Gasblender 

 CMAS Advanced Nitrox 

 CMAS 3-stjernet sportsdykker basismodul (uddannelse i klubben) 

o Herunder dykkerledelse i praksis, dvs. mindst 1 klubtur med bestået dykkerledelse. 

http://www.sportsdykning.dk/
http://www.sportsdykning.dk/
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Der er en lektionsplan og en samling PowerPoint præsentationer til rådighed, som kan 

bruges af instruktøren som udgangspunkt for uddannelsen. Uddannelsen er opdelt i nye 

lektioner (dvs. lektion 3T1, 3T2, 3T3… som vi kender dem i dag er erstattet af en ny 

opbygning). Følgende lektioner indgår i det 3-stjernede basismodul og undervises af 

instruktøren i klubben: 

 Introduktion 

 1.2.1.4.1.7 Dykkerpsykologi 

 1.2.1.9 Miljøet under vand 

 1.3.3 Jura og lovgivning 

 1.3.7 Instruktørassistent 

Det er Teknisk Udvalgs holdning at den modulopbyggede uddannelse sikrer et højere 

niveau og en mere ensartet uddannelse, der samtidig overholder den internationale 

standard (Syllabus 3.A.7: CMAS Three Stars Diver Training Programme). 

Materialet er tilgængeligt på instruktør-arbejdsgruppen og TU modtager gerne rettelser og 

kommentarer. 

 

 

Bliv instruktør 
TU afholder instruktørkurser for flaske- og snorkeldykkere, men hvorfor skal man egentlig 

vælge at blive instruktør? 

Mange vælger det for at hjælpe til i egen klub og udbrede egen glæde ved at dykke, men 

en af de væsentlige andre fordele ved at blive instruktør er egen kompetenceudvikling. 

Kompetenceudviklingen er primært fokuseret omkring formidling og ledelse. Der bliver 

under kursusforløbet fokuseret på teknikker og det at lægge niveau for uddannelsen, når 

der trænes med uddannelse af dykkere – teori og praksis, både i svømmehal og udendørs. 

Læs mere om instruktørkurserne i kursuskalenderen på www.sportsdykning.dk. 

 

 

TÆT PÅ – Tom for luft 
 

Vi var i Norge for at lave de afsluttende prøver til CMAS**. På det 2. dyk på anden dagen 

har vi planlagt et lille nemt naturdyk på ca. 15-20 meter.  

Her løber en af vores "elever" tør for luft på 16 meter. 

Han og makkeren klarer situationen til perfektion, og gør det de har lært - han får octopus 

og de følger stille og roligt klipperne op til overfladen. 

 

De er begge ok, men lettere chokerede over, hvad der er sket, og hvordan det er sket.  

Vi går i gang med at undersøge og finder ud af at han har computer med luftsensor 

siddende på 1. trinnet. Når han tænder computeren, skrives der p227 i feltet med bar.  

 

 

http://www.sportsdykning.dk/
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Det læser han, som der er 227 bar på flaskerne, men det viser sig at p227 er nummeret på 

den sensor som computeren er parret med og ikke flasketrykket. Selve flasketrykket vises 

først 20 sekunder senere, men der er de allerede dykket i den tro, at der er 227 bar på 

flaskerne. 

 

Det viser sig, at der var sket, er at vi havde glemt at åbne for hans flasker, da de blev fyldt, 

så der var kun 40 bar på flaskerne fra 1. dyk 

 

Vi får snakket episoden igennem om aftenen og de er i vandet igen næste dag, dog med 

devisen om også at kontrollere sit analoge manometer inden man stoler på computeren. 

Derudover ville det have været opdaget under selvcheck – makkercheck – 

dykkerledercheck, for computeren ville sandsynligvis ikke have været slukket mellem 

disse check, og korrekt lufttryk ville have kunnet aflæses. 

 

 

Organisering af TU 

Som berettet i sidste nummer af Sportsdykkeren, så ville Ivan Maimann overdrage 

ansvaret for TU-kurser og instruktørtrænere til Klaus Hamkens. Den formelle 

overdragelse blev foretaget på IT-seminaret i Skælskør den 5. november 2016. 

TU, IT kredsen og Flemming Holm fra bestyrelsen sagde med stående applaus stor tak til 

Ivan for de mange år og det store frivillige arbejde, som Ivan har bidraget med i forhold til 

afviklingen af TU kurser samt kontakten til Instruktørtrænerne. Ivan har i en 

menneskealder stået for afvikling af instruktørkurser og samarbejde med DSF 

administrationen. Ivan fortsætter som medlem af Teknisk Udvalg 
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Crossover kursus for ”ikke DSF instruktører”  
Er du dykkerinstruktør certificeret af an anden organisation f.eks. PADI, SSI eller  

andet, og vil gerne være CMAS instruktør? Så afholder vi i foråret 2017  

et Crossover kursus, hvor du kan opnå certificering som CMAS instruktør på et 

tilsvarende niveau på 1 weekend.  

Se kursuskalenderen på www.sportsdykning.dk for flere detaljer. 

 

 

TÆT PÅ konkurrencen 
I 2017 fortsætter vi med at udlodde en præmie til en værdi af ca. 500,- kr. blandt de indlæg 

der offentliggøres i Sportsdykkeren. Send dem til tu-sikkerhed@sportsdykning.dk.  

Husk også at lave indberetningen på www.sportsdykning.dk under Teknisk 

Udvalg/Sikkerhed/Naar-ulykken-er-sket. 
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